
 

 

 

 

 

 

 

Δευτέρα 26/9/2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς την υπουργό Παιδείας 

Θέμα: Οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία ζητούν να αναθεωρηθεί η αναχρονιστική 

νομοθεσία που αφορά διορισμούς και  υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών ΑμεΑ 

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί με Αναπηρία των ιδίων ή μέλους της οικογένειάς τους,  

καταγγέλλουν ότι βρίσκονται  για χρόνια εγκλωβισμένοι σε τοποθετήσεις που κρίνονται 

επιβλαβείς για την υγεία τους. Τοποθετούνται ( χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι Ειδικές 

τους Ανάγκες )μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, συχνά σε μεγάλη απόσταση από τον 

τόπο όπου λαμβάνουν την αγωγή ή τη νοσηλεία που απαιτείται για την πάθησή τους, σε 

απόσταση από το υποστηρικτικό τους περιβάλλον. Ακόμη, βάσει της υπάρχουσας 

νομοθεσίας,  οι ΑμεΑ εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να υπηρετήσουν επί 2 χρόνια στην 

οργανική τους θέση για να έχουν δικαίωμα μετάθεσης. 

Σε ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας που υπογράφουν οι Νεοδιόριστοι ΑμεΑ του 2021, 

αιτούνται  την εφαρμογή της απόφασης του ΚΕ.Σ.Υ. του 2016 (29-12-2016/Αρ. 

απόφ.:4/256η Ολομέλεια/24-6-2016) για διεύρυνση-αναδιαμόρφωση-επικαιροποίηση των 

ειδικών κατηγοριών του Προεδρικού Διατάγματος 50/1996. 

Ζητούν την  ένταξη σε ειδική κατηγορία, ανεξαρτήτως παθήσεως, όσων έχουν 

πιστοποιημένη αναπηρία 67% και άνω (ιδίων ή μελών της οικογένειας). Ζητούν επίσης την 

κλιμακωτή μοριοδότηση των εχόντων ποσοστό αναπηρίας 50%-60% για μετάθεση από το 

πρώτο έτος υπηρεσίας, και όχι μόνο για απόσπαση. 

Επισημαίνεται η άνιση μεταχείριση των ΑμεΑ εκπαιδευτικών (ιδίων ή μέλους της 
οικογένειας των) σε σχέση με ΑμεΑ υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα, 
αφού δικαίωμα ‘απόσπασης κατά προτεραιότητα’ έχουν, βάσει Εγκυκλίου Αποσπάσεων 
Αρ.Πρωτ.38342/Ε2/04-04- 2022/ΥΠΑΙΘ: Σύζυγοι πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Εθνικού 
Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ),εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, σύζυγοι του κύριου 
προσωπικού του ΝΣΚ, σύζυγοι μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ, σύζυγοι ιατρικού προσωπικού του ΕΣΥ, 
τακτικού νοσηλευτικού, λοιπού  επιστημονικού και παραϊατρικού προσωπικού , και βεβαίως 
το προσωπικό των  ενόπλων δυνάμεων και της ΕΛ.ΑΣ.   
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Ζητούν να συμμορφωθεί η νομοθεσία για το δικαίωμα τοποθέτησης-μετάθεσης των 
εκπαιδευτικών με το Σύνταγμα, το οποίο αναφέρει ότι «η ίση μεταχείριση των 
ανίσων είναι το ίδιο απαράδεκτη με την άνιση μεταχείριση των ίσων» (Νόμος 
158(I)/1999 / ΜΕΡΟΣ VII / ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ) . 

Μάλιστα, βάσει του άρθρου 5 του ν. 4443/2016 (Οδηγία 2000/78/ΕΚ): 
«Για την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της εργασίας και της 
απασχόλησης έναντι ατόμων με αναπηρία ή χρόνια ασθένεια, 
ο εργοδότης υποχρεώνεται στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων, 
Προκειμένου «τα άτομα αυτά να …ασκούν αυτήν και να  εξελίσσονται……εφόσον τα 
μέτρα αυτά δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εργοδότη», 
 
 
Ερωτάται η υπουργός: 
 

 Πού οφείλονται οι διακρίσεις στην αντιμετώπιση υπαλλήλων ΑμεΑ του 
Δημόσιου Τομέα μεταξύ  διαφορετικών υπηρεσιών; 

 

 Πότε θα συμμορφωθεί η ελληνική νομοθεσία για τα δικαιώματα των 
εκπαιδευτικών ΑμεΑ με το Ενωσιακό Δίκαιο; 
 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 
 
 
 
 
 
 

Μαρία Απατζίδη 
 
 

 

 
 


	ο εργοδότης υποχρεώνεται στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων,



